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INFORMATĪVS MATERIĀLS “NEESI PIRĀTS!” UN  
NODARBĪBU PLĀNS SKOLĒNU IZGLĪTOŠANAI PAR AUTORTIESĪBĀM

Lai aktualizētu skolēniem vēlmi iz-

mantot ar autortiesībām aizsar-

gātu saturu  — filmas un mūziku, 

 Drossinternets.lv sadarbībā ar bied-

rību “Par legālu saturu” ir izveidojuši 

viegli uztveramu informatīvu mate-

riālu  — plakātu skolēniem “Neesi pi-

rāts!”, tajā izskaidrots, kas ir autors un 

autortiesības, kā atšķirt pirātiskas viet-

nes un kur legāli skatīties filmas un klau-

sīties mūziku.

Esam izstrādājuši arī nodarbību saturu 

pedagogiem darbam ar 5.-12.klašu 

skolēniem, lai veidotu izpratni par to, 

kāpēc ir svarīgi ievērot autortiesības, un 

veicinātu vēlmi izvēlēties legālu saturu.

Katrs radošs darbs sākas ar ideju un 

ieguldīto laiku  — eseja skolā, Tevis ie-

rakstīta dziesma vai video, uzņemta fo-

togrāfija, zīmējums vai teksts drukāšanai 

uz t-krekla. Ikviens var būt autors!
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MŪZIKA KINO
Zoom vebinārs par dezinformāciju 27. maijā plkst. 18.00

Digitālo šķēršļu taka Tērvetes dabas parkā no 1. jūnija

LTV1 dokumentālā filma “Mobings. Izdzīvošanas skola”

Konkursa “Atmiņas spēle” uzvarētāji

Failiem.lv videokonferenču rīks drošu mācību stundu rīkošanai

Pilsētas ABC spēle — vai proti atšķirt patiesību no meliem

Ideju konkurss 8. – 11. klašu skolēniem “Solve for Tomorrow”

Informatīvi materiāli skolēnu izglītošanai par autortiesībām

INFORMATĪVS PLAKĀTS ŠEIT >

NODARBĪBU PLĀNS ŠEIT >

Kā atpazīt pirātisku saturu un ievērot autortiesības?

Tu esi idejas autors

Tas ir tavs darbs

Tas ir tavs 
intelektuālais 
īpašums

Ja cits izmanto tavu 
darbu, tu saņem 
atlīdzību

Tu jūties novērtēts

Tu nezodz citu 
idejas un darbu

Tu zini, ka 
izplatītākais 
pirātiskais saturs ir 
fi lmas, mūzika un 
datorspēles, bet tu 
tā nerīkojies

Tu savu darbu sargā ar 
autortiesībām ©

Ievērot autortiesības ir tava 
pārliecība un cieņa pret 
citiem, nevis bailes no soda

Neesi 
PIRĀTS!

Katrs radošs darbs sākas ar  un tavu 

ieguldīto  — eseja skolā, Tevis ierakstīta  

vai , Tevis uzņemta , ko Tu ievieto , 

vai Tavs zīmējums un teksts drukāšanai uz 
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DEZINFORMĀCIJA — KAS TĀ IR UN KĀ TO ATPAZĪT?

Vebināru vadīs  — Nika Aleksejeva, Vadošā 
digitālā pētniece NATO stratēģiskās komuni-
kācijas izcilības centra (NATO Stratcom COE) un 
ASV domnīcas Atlantic Council sadarbības pro-
jektā DFRLab.

Dalība tikai reģistrētiem dalībniekiem. Pie-
teikšanās vebināram līdz 27. maijam plkst. 
12:00., aizpildot Zoom reģistrācijas formu 
šeit >. Š.g. 27. maijā stundu pirms pasākuma visi 
reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz vebināru.

Vebinārs paredzēts ikvienam un ir bez maksas. Tās 
laikā var tikt uzņemti vizuālie materiāli — fotog-
rāfijas vai video, kas var tikt izmantoti projekta 
publicitātē.

REĢISTRĒJIES ŠEIT >

KONKURSA “ATMIŅAS  
SPĒLE” UZVARĒTĀJI

Š.  g. aprīlī Drossinternets.lv aicināja 5.  – 9. 

klašu skolēnus veidot savas klases atmiņas 

spēli “Mēs 2020/2021” par to, kāds bija šis 

mācību gads. Atmiņas spēle ir noslēgusies. 

Esam patiesi priecīgi par visām skolām, pe-

dagogiem un skolēniem, kas atskatījās uz 

2020./2021. mācību gadu un izveidoja savu 

atmiņas spēli. Konkursā saņēmām 62 dar-

bus no 46 skolām. Izvēlēties labākās atmi-

ņas spēles bija ļoti grūti, visi bija centušies, 

tomēr svinīgi paziņojam, ka 5 labākās sko-

las, kas saņems dāvanu kartes sporta un 

atpūtas inventāra iegādei visai klasei 

150 EUR vērtībā ir: 

 Jaunmārupes pamatskola (5.a klase)

 Kalnciema vidusskola

 Liepājas Raiņa 6. vidusskola (7.c klase)

 Mārupes valsts ģimnāzija (8.a klase)

 Pumpuru vidusskola (8.b klase)

Latvijas Drošāka interneta centra Jauniešu padome (JAP) 27. maijā 
plkst. 18:00, rīko Zoom vebināru “Dezinformācija — kas tā ir un kā to 
atpazīt?”, kur uzzināsi, kas ir dezinformācija, kā arī dažādus piemērus un 
metodes, pēc kurām informāciju kvalificē kā dezinformāciju. Aicinām vebi-
nāram reģistrēties gan skolēnus, gan pedagogus!

Vairāk Facebook.com/Drossinternets

Konkursā iesūtītie darbi bija tik labi, ka esam nolēmušu paplašināt balvu 
saņēmēju loku, dāvanu kartes 50 EUR vērtībā saņems: 

 Aizupes pamatskola (5.a klase)

 Aizupes pamatskola (8.klase)

 Daugavpils centra vidusskola 
(9.b klase)

 Feimaņu pamatskola (5.a klase)

 Grundzāles pamatskola

 Jāņa Čakstes Liepājas 
10. vidusskola (5.a klase)

 Kokneses pamatskola (9. klase)

 Rēzeknes sākumskola 
(4.m klase)

 Siguldas 1.pamatskola 
(8.b klase)

 Valmieras Gaujas krasta 
vidusskola (8. klase)

 Zasas vidusskola (5. klase)
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 LTV DOKUMENTĀLĀ FILMA UN SIŽETS PAR KIBERMOBINGU

LTV1 pirmizrādi piedzīvoja LTV 
Ziņu dienesta dokumentālā filma 
‘’MOBINGS. Izdzīvošanas skola’’, 
un tai sekoja īpaša sižetu sērija. 
Projektā savos skaudrajos stāstos 
par piedzīvoto vardarbību dalās 
gan jaunieši, kuri vēl mācās, gan 
tie, kuri skolu jau beiguši, bet 
pārdzīvojumus nespēj aizmirst. 
Tāpat viedokļos dalās nozares ek-
sperti. Latvijas Drošāka interneta 
centra vadītāja Maija Katkovska 
sižetā “Bērni nejūt robežu arī inter-
netā jeb kādēļ kibermobings kļūst 
arvien izplatītāks” stāsta par vied-
tālruņu un dažādu sociālo plat-
formu lietošanas paradumiem 
un to, cik viegli mūsdienās ir kļūt 
par kibermobinga upuri, bet otrai 
pusei  — pāridarītājam  — tikt pie 
administratīva vai krimināllikuma 
pārkāpuma ieraksta.

SIŽETS PAR KIBERMOBINGU 
ŠEIT >

LTV Ziņu dienesta veidotā dokumentālā filma ‘’Mobings. Izdzīvošanas skola’’ dokumen-
tē piecu cilvēku — gan mobinga upuru, gan agresoru emocijas un pārdzīvotā radītās 
sekas. Filma neierasti plaši paver durvis uz pārdzīvojumiem, kas saistīti ar pusaudžu un 
jauniešu savstarpējo vardarbību. Vardarbība slēpjas visdažādākajās formās, tostarp fizis-
kos un emocionālos pāridarījumos, izstumšanā no bariņa vai pat apņirgšanā virtuālajā 
vidē.

FILMA SKĀTĀMA ŠEIT >
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 DIGITĀLO ŠĶĒRŠĻU TAKA TĒRVETES DABAS PARKĀ

100 % digitāls  — tā var raksturot šo 2020./2021. 
mācību gadu.

Pirmo reizi vēsturē vesels mācību gads ir pagājis, 
mācoties attālināti. Šeit iederas teiciens “Jo dziļāk 
mežā, jo vairāk koku”, arī ar interneta izmantošanu 
ir tāpat, jo vairāk to lietojam, jo vairāk saprotam, 
ka mums vēl daudz ir jāmācās, lai uzlabotu savu 
digitālo pratību un drošību internetā. Par godu 
šim digitālo prasmju attīstīšanas gadam un, velkot 
paralēles internetam ar mežu, Drossinternets.lv 
sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Latvijā un E-klasi ir 
izveidojuši Tērvetes dabas parkā DIGITĀLO 
ŠĶĒRŠĻU TAKU.

Taka būs pieejama bez maksas visiem apmek-
lētājiem no šā gada 1. jūnija. Taka atrodas bla-
kus Tērvetes Tarzāna parkam.

Bieži redzam, ka jauniešu pirmais “darbs”, nonākot 
atpūtas vietā, ir pašbildes uzņemšana un tās ievie-
tošana internetā. Tālākā pastaiga paiet, atbildot uz 
īsziņām un sekojot bildes savāktajiem like. Kas ar 
uzņemto fotogrāfiju var notikt internetā? 

Digitālo šķēršļu takā ir 21 kontrolpunkts, katrs 
atspoguļo kādu posmu, kurā jāizdara pareizā izvē-
le — jāapliecina digitālā pratība, lai fotogrāfija ra-
dītu prieku, nevis problēmas. 

Taka ir izveidota ar pārsteiguma elementiem un 
dalībnieku aktīvu iesaisti.

Sekojiet informācijai Drossinternets.lv
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 FAILIEM.LV VIDEOKONFERENČU RĪKS  
MĀCĪBĀM, SAPULCĒM UN SEMINĀRIEM

Drossinternets.lv informē, ka kopš 
2020.gada pavasara Latvijā ir pieejams 
Failiem.lv videokonferenču rīks mācī-
bu, semināru un kursu organizēšanai 
tiešsaistē. 

Ņemot vērā, ka Drossinternets.lv jau 
ilgstoši konsultē skolotājus par drošī-
bas iestatījumiem Zoom un MS   Teams 
platformās, kuri ikdienā saskarās ar da-
žādām problēmsituācijām, Failiem.lv 
piedāvātais rīks ir latviešu valodā, 
un daudzos gadījumos atrisinātu 
daļu no problēmām, kas rodas mā-
cību stundu laikā. Būtiskākā atšķirība, 
ka visi iestatījumi ir viegli uztverami, 
jo ir dzimtajā valodā, tāpat ir pieejams 
 Failiem.lv administrācijas atbalsts tā lie-
tošanā un apgūšanā.

Failiem.lv rīka lietošana ir ērta, jo:

 nav vajadzības instalēt aplikāciju 
vai programmu telefonā/datorā;

 nav laika ierobežojumi;

 ļauj pieslēgties vienlaicīgi 
vairākiem simtiem lietotāju;

 īsa pieslēgšanās saite;

 pieejams latviešu valodā. 

Failiem.lv rīks neuzliek par vajadzību bērniem reģistrēt kontu vai izmantot savu 
vecāku kontus, lai pieslēgtos video stundām. Tāpat pedagogam netiek pārtraukta 
stunda, jo rīku var lietot bez laika ierobežojumiem. Līdz šim pedagogiem bija 
jāpielāgojas Zoom noteiktajām 40 min., jo šīs platformas bezmaksas versijā 
video tiešsaiste pēc laika tiek pārtraukta, kas apgrūtina skolotāja darbu - 
plānot un organizēt mācību stundas. Tāpat būtisks apstāklis ir tas, ka Failiem.lv 
videokonferenču saite ir īsa un ērti lietojama. 

Faliem.lv videokonferenču rīks ir domāts pamatā mācībām, semināriem, kursiem, 
ne tik daudz vienkāršām sarunām. Tajā iekļauti dažādi rīki — multilietotāju tāfele, 
var rādīt video, vairākas prezentācijas vienlaicīgi, pieejamas čats, aptaujas, lietotāju 
sadalīšana pa apakšgrupām. 

Videokonferenču rīku jau šobrīd lieto un to aprobējuši uzņēmumi un valsts iestā-
des, sasniedzot vairākus tūkstošus lietotāju. Videokonferenču rīks ir pieejams arī 
angļu un krievu valodā. 
VIDEO KONFERENČU RĪKS ŠEIT >
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 SPĒLE “PILSĒTAS ABC”

Drossinternets.lv aicina iepazīt Latvijas pilsē-
tas, spēlējot spēli “Pilsētas ABC”, kas tapusi sa-
darbībā ar Drošāka interneta vēstnešiem. Spēli 
var spēlēt ikviens — gan tie, kuri izmanto vasa-
ru, lai apceļotu Latviju, gan arī pilsētās dzīvojo-
šie, lai pārbaudītu, cik labi pazīst savu pilsētu.

Spēlē doti 33 patiesi un nepatiesi apgalvojumi 
par pilsētu, un spēlētāja uzdevums ir izvēr-
tēt šos apgalvojumus.

Kā spēlēt?
1. Izvēlies pilsētu. 
2. Izvērtē apgalvojumus. Pie katra latviešu 

alfabēta burta ir dots kāds apgalvojums 
par pilsētu. Tev jāizvērtē, vai tas ir patiess 
(PATIESĪBA) vai nepatiess (MELI), un jāatzī-
mē atbilde atbilžu iesniegšanas formā. Par 
katru pareizu atbildi Tu saņem vienu punk-
tu. Maksimālais punktu skaits — 33.

3. Iesniedz atbildes ej.uz/pilsetuspele 

Samsung ideju konkurss skolēniem “Solve for Tomorrow” 
www.skolanakotnei.lv/Konkurss aicina 8.-11.klašu domāt un 
meklēt risinājumus, kā izmantot tehnoloģijas, lai vairotu mūsu 
labsajūtu un padarītu dzīvi jēgpilnāku. Ja tev ir ideja, kā, iz-
mantojot tehnoloģijas, rast veselīgu balansu starp tieš-
saistes un bezsaistes dzīvi, pastāsti par to! Sāc ar ideju! Mēs 
palīdzēsim tev to attīstīt kopā ar pieredzējušiem mentoriem, 
apgūt dizaina domāšanas pamatprincipus un radīt risināju-
mus labākai nākotnei. Gūsti pieredzi, iemācies ko jaunu un 
pierādi sevi!

Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska būs viens no men-
toriem, kas palīdzēs skolēniem attīstīt savu ideju!

KONKURSA NOLIKUMS ŠEIT >

 8.-11.KLAŠU SKOLĒNI AICINĀTI  
PIEDALĪTIES IDEJU KONKURSĀ  
“SOLVE FOR TOMORROW” 

SPĒLE PIEEJAMA ŠEIT >

Informējam, ka Drossinternets.lv ziņu izdevums vasaras mēnešos jūnijā, 
jūlijā un augustā neiznāks. Nākamais ziņu izdevums plānots š.g. septembrī.
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